Oppdatere MultiCAD.
Når vi oppdaterer MultiCAD skiller vi mellom store og små oppdateringer. Store oppdateringer er for
eksempel fra versjonsnummer 1.7.3.xx til 1.7.4.xx hvor xx er ett tilfeldig nummer. En mindre
oppdatering er f.eks. 1.7.4.9 til 1.7.4.10. Før hver oppdatering bør det tas sikkerhetskopi av viktige
data! Generelt bør det tas sikkerhetskopi av systemet med jevne mellomrom.

Finne versjonsnummer
I MultiCAD åpner du "Hjelp" og deretter "Om…"

MultiCADs versjonsnummer vil være listet til venstre for knappen "Aktivere", - i dette tilfellet versjon
1.7.4.27

Stor oppdatering (eks. fra 1.7.3.26 til 1.7.4.3)
Ved en stor oppdatering bør det tas sikkerhetskopi av databasen og alle dine prosjekter. Innimellom
vil det bli gjort oppdateringer som gjør at prosjektet ikke lengre er kompatible med eldre versjoner av
MultiCAD. I slike tilfeller blir prosjektet konvertert. I tilfelle prosessen skulle gå galt, er det derfor
viktig å ha sikkerhetskopi.
Databasen finner du normalt under C:\MultiCAD_DB. Om du ikke benytter standard
databaseplassering, kan du finne plasseringen ved å åpne MultiCAD. Velg fanen "Objekter" som
vanligvis er listet til venstre på skjermbildet. (Om du ikke har Arbeidsplass-verktøyet åpent, kan du
åpne det under "Vis"-"Tilpass"-"Arbeidsplassverktøy".

Øverst i vinduet vil stien til din database være listet opp.
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Liten oppdatering (eks. fra 1.7.4.3 til 1.7.4.4)
En liten oppdatering vil typisk være en oppdatering fra versjon 1.7.4.3 til 1.7.4.4. I ett slikt tilfelle kan
MultiCAD lastes ned fra nettet uten å avinstallere MultiCAD. Det er heller ingen problem å hoppe
over noen versjoner ved en slik oppgradering, f.eks. fra 1.7.4.3 til 1.7.4.8. Små oppdateringer slippes
stadig vekk. Hold øye ved vår hjemmeside for siste oppdaterte versjon av MultiCAD.

Har MultiCAD krasjet etter en oppdatering?
Om MultiCAD ikke fungerer etter en oppdatering kan det hende du må avinstallere MultiCAD
fullstendig og så installere MultiCAD på ny.
Husk å ta kopi av databasen før du begynner!
Avinstaller MultiCAD på vanlig måte via Kontrollpanelet som du finner i Startmenyen.
Slett også mappen C:\Users\[brukernavn]\Documents\MultiCAD\Settings, hvor [brukernavn] er din
brukerkonto på pcen.
Sjekk at alle filene er fjernet fra mappene:
C:\ProgramData\MultiCAD AS
C:\Program Files (x86)\MultiCAD AS
Har du personlige data eller prosjekter lagret i disse mappene må du huske å ta vare på disse.
Last så ned ny versjon av MultiCAD fra våre nettsider www.multicad.no og installer på vanlig måte.
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